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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 498 
    individuālie           414 
    kolektīvie                30 
    anonīmie 54 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 75 
Viedokļi 230 
Sūdzības 100 
Informācijas pieprasījumi 22 
Dažādi iesniegumi 71 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 148 
Pa pastu 289 
Pa e-pastu info@saeima.lv 59 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 39 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 1348 
Frakcijas 56 
Komisijas 87 
Struktūrvienības 30 
  
Valoda  
Latviešu valoda 484 
Svešvalodas 14 
  
Sagatavotas atbildes 119 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  7 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

• Deputāts I.Pimenovs (SC) 
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Tematika 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

75 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Latvijas Komercbanku asociācija iebilst pret Finanšu ministrijas priekšlikumu likumprojektā 
„Grozījumi „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” noteikt par pienākumu komercbankām 
ieturēt nodokli no dividendēm, ko publiskās akciju sabiedrības izmaksā nerezidentiem un 
zemu nodokļu valstu kompānijām. 
 
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””, konsultāciju centrs „Skalbes”, nodibinājums 
„Centrs Dardedze”, krīzes centrs sievietēm un bērniem „Māras centrs”, atbalsta centrs 
bērniem un ģimenēm „Sirdsgaisma”, Talsu novada krīžu centrs, Allažu bērnu un ģimenes 
atbalsta centrs un ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, pamatojoties uz Pasaules Veselības 
organizācijas rekomendācijām, vērš uzmanību uz to, ka ir nepieciešami starpsektoru 
risinājumi, lai mazinātu vardarbību ģimenē, un lūdz izvērtēt iespēju nodrošināt valsts 
apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām, sākot ar 2014.gada 1.janvāri.  
 
Privātpersona aicina rast iespēju ieviest atlaides ģimenēm ar bērniem Latvijas sabiedriskā 
transporta pakalpojumu izmantošanā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

22 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektā „Grozījumi 
Civillikumā” ietverto priekšlikumu ierobežot līgumslēdzēju tiesības, jo tas, neraugoties uz 
likuma mērķi – ierobežot likumā paredzēto tiesisko instrumentu piemērošanu, nesamērīgi 
skartu ikviena uzņēmēja - līgumslēdzēja tiesības. 
 
Latvijas Hipotekāro un nebanku aizdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Civillikumā” attiecībā uz līgumsoda piemērošanu un norāda, ka nav saprotams 
nedz šo grozījumu mērķis, nedz arī tas, kādus rezultātus tie dos, kā arī uzsver, ka, ierosinot 
šāda veida grozījumus bez ekonomiska un juridiska pamata un argumentāciju balstot tikai uz 
vienas nozares problēmu risināšanas nepieciešamību, normatīvajos aktos tiek ieviestas 
izmaiņas, kas turpmākajos gadu desmitos var radīt būtiskus zaudējumus visai Latvijas 
tautsaimniecībai. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Civilprocesa likumā”, kurā paredzēts saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu 
līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, tas ir, 45 latus mēnesī, un norāda, 
ka šie grozījumi būtiski aizskar daudzbērnu ģimenes un bērnu tiesības uz iztikas līdzekļiem 
un izglītību. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā, ierobežojot šķīrējtiesu darbību. 
 
Izraēlas Valsts pilsoņu - izceļotāju no Latvijas - iniciatīvas grupa aicina likumprojektā 
„Grozījumi Pilsonības likumā” iekļaut Izraēlu to valstu lokā, uz kurām attiecas pieļaujama 
dubultpilsonība, un tiesības uz dubultpilsonību piešķirt arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuri 
izbraukuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija. 
 
Privātpersona aicina papildināt likumprojekta „Grozījumi Pilsonības likumā” redakciju, 
nosakot, ka tie bērni, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta bezvalstnieku vai 
nepilsoņu ģimenēs, automātiski tiek atzīti par Latvijas pilsoņiem. 
 
Pasaules brīvo latviešu apvienība aicina likumprojektā „Grozījumi Pilsonības likumā” iekļaut 
Austrāliju, Jaunzēlandi un Brazīliju dubultpilsonības valstu lokā. 
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Patvēruma 
likumā” attiecībā uz kārtību, kādā Valsts robežsardze nodod tās rīcībā esošo informāciju par 
patvēruma meklētāju un viņa aizturēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.  
 
Reģionālo televīziju asociācija un Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka 
viedokli par likumprojektu „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, norādot, ka 
likumprojektā ietvertas normas, kas reģionālos un vietējos plašsaziņas līdzekļus nostāda 
diskriminējošā situācijā salīdzinājumā ar citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.  
 
Aviācijas veterānu nodibinājums sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par Otrā pasaules 
kara veterānu statusu” attiecībā uz šī statusa noteikšanu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt, ka republikas pilsētu un novadu domes savu 
pilnvaru laikā var ar savu lēmumu noteikt ne vairāk kā piecas svētku dienas, kas nav minētas 
attiecīgajā likumā, bet ir atzītas par svētku dienām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Degvielas 
tirgotāju un ražotāju savienība, Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju 
asociācija, Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, 
Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina neatbalstīt 
priekšlikumu par Alkoholisko dzērienu aprites likuma papildināšanu ar tādu jaunu normu, 
kas aizliegtu alkoholisko dzērienu tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās. 
 
Privātpersona aicina izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā tādus grozījumus, kas ļautu 
vietējiem ražotājiem viņu izgatavotos nestipros raudzētos dzērienus tirgot pašiem kopā ar 
citu Latvijā saražoto produkciju tirdziņos. 

 

 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā” attiecībā uz pašvaldības deputāta 
pilnvaru ierobežošanu, apturēšanu un deputāta aizvietošanu uz laiku un norāda, ka 
neatbalsta šo grozījumu pieņemšanu, jo uzskata, ka tie ir pretrunā ar demokrātiskas 
tiesiskas valsts būtību un grauj pašvaldību sistēmu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība pauž atbalstu Ekonomikas 
ministrijas priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Būvniecības likumā” un norāda, ka 
prasību pazemināšana nenozīmē būvspeciālistu sertifikācijas likvidēšanu. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centra (BKC) un citu organizāciju 
pārstāvji izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina 
paātrināt būvkomersantu grupēšanu kvalifikācijas grupās, lai darbs būtu nodrošināts ne tikai 
lielajiem, bet arī vidējiem un mazajiem būvuzņēmējiem.  
 
Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina precizēt pastāvīgās prakses tiesības būvinženiera 
profesijā tādās specialitātēs kā inženierizpēte, projektēšana, būvdarbu vadīšana, 
būvuzraudzība, būvekspertīze. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija aicina precizēt likumprojekta 
„Grozījumi Būvniecības likumā” normu par prakses tiesībām elektroenerģētikas nozarē. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina noraidīt likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā” iesniegto priekšlikumu par to, ka būvniecības procesā izdota administratīvā akta 
apstrīdēšanas iesnieguma kopējais izskatīšanas laiks iestādē nedrīkst būt ilgāks par diviem 
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mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, turklāt norāda, ka piedāvātā likumprojekta 
redakcija pēc būtības nevienkāršo un neatvieglo būvniecības procesu visiem tā dalībniekiem, 
ka nav saprotams, kas ir būvniecības uzraudzības plāns, un ka nav definēta atbildība 
gadījumā, kad tiek ekspluatēta ekspluatācijā nodota būve. 
 
Latvijas Mednieku savienība, Latvijas Loka medību asociācija, Latvijas Mednieku asociācija 
un Latvijas Briežu audzētāju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi Medību 
likumā” virzību Saeimā un iespējām medīt ar loku. 
 
Latvijas Loku mednieku asociācija pauž atbalstu Zemkopības ministrijas izstrādātajiem 
priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Medību likumā”, sniedz priekšlikumus saistībā ar 
jaunu medību rīku ieviešanu un norāda, ka paredzēts ieviest arī valsts nodevu gan par loka 
mednieka eksāmenu kārtošanu, gan loka mednieka apliecības saņemšanu. 
 
Biedrība „Medniekiem.lv” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Medību likumā” 
attiecībā medību platībām, nomedīšanas apjomu un medību atļaujām, kā arī aicina paredzēt 
Valsts meža dienestam tiesības attiecīgās problemātiskās vietās uzlikt medību tiesību 
lietotājam par pienākumu obligāti nomedīt noteiktu limita daļu. 
 
Latvijas Zemūdens medību klubs iebilst pret vispārēju zemūdens medību aizliegšanu 
likumprojekta „Grozījumi Zvejniecības likumā” ietvaros un sniedz priekšlikumus, kā noteikt 
to ūdenstilpņu sarakstu, kuros zemūdens medības patiešām būtu aizliedzamas. 
 
Latvijas Ūdens un gāzes lietotāju asociācija aicina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
mērījumu vienotību”” noteikt, ka persona, kura uzstāda valsts metroloģiskajai kontrolei 
pakļautos mērīšanas līdzekļus, tos nodod un lietotājs pieņem ar abpusēji parakstītu aktu, 
kura saturu nosaka Ministru kabinets. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija pauž neizpratni par Maksātnespējas likuma grozījumu 
apspriešanas gaitu Saeimā un norāda, ka fizisko personu maksātnespējas regulējums nebūtu 
skatāms atsevišķi no juridisko personu maksātnespējas regulējuma. 
 
Latvijas Automoto biedrība aicina atbalstīt priekšlikumu izdarīt tādus grozījumus likumā 
„Par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu”, lai Latvijā pēc transportlīdzekļa sadursmes ar 
meža dzīvnieku OCTA kompensācijas saņemtu visi ceļu satiksmes negadījumā cietušās 
automašīnas pasažieri un viņiem tiktu kompensēti ārstniecības un rehabilitācijas izdevumi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” saistībā ar tā saucamo in-house iepirkumu 
ierobežošanu. 
 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība aicina atkārtoti izskatīt jautājumu 
par iespēju noteikt VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes locekļiem konkurētspējīgu atlīdzību, kas 
vienlaikus atjaunotu loģisko darba samaksas sistēmas proporcionalitāti. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas iedzīvotāji pauž atbalstu pensiju indeksācijas atsākšanai 2013.gadā. (106 004 
paraksti) 
 
Latvijas Pensionāru federācija, atsaucoties uz akciju par pensiju indeksāciju, kuras laikā 
tika savākti 106 tūkstoši parakstu, uzskata, ka valstī ir pieejami līdzekļi šādas indeksācijas 
veikšanai par 7,1 procentu. 
 
Latvijas Onkologu asociācija, Eiropas Aknu pacientu asociācija, Latvijas Gastroenterologu 
asociācija un Latvijas Internistu biedrība aicina palielināt kompensāciju no valsts budžeta 
vīrushepatīta C ārstēšanai paredzētajiem medikamentiem līdz 100 procentiem. 
 
Pulmonālās hipertensijas biedrība, Reto slimību biedrība „Caladrius”, Latvijas Hemofilijas 
biedrība, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība un apvienība HIV.LV sniedz vairākus 
ierosinājumus, kas attiecas uz cilvēkiem ar retām slimībām nepieciešamo kompensējamo 
zāļu iegādes un ārstniecības izdevumiem 2013. un 2014.gada budžeta ietvaros. 
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Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Māsu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Ārstniecības likumā” attiecībā uz māsas un ārsta palīga profesijas definēšanu. 
 
Citi jautājumi 
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Latvijas Ledus haļļu asociācija izsaka viedokli par situāciju šo sporta objektu uzturēšanā un 
aicina noteikt ar ledus haļļu darbību saistītajām izmaksām un ieņēmumiem pievienotās 
vērtības nodokli 10 procentu apmērā, atcelt obligāto iepirkuma komponenti attiecībā uz 
ledus hallēs izmantoto elektroenerģiju, atļaut pašvaldībām piemērot 100 procentu atlaidi 
aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodoklim un daļu no piešķirtajiem Eiropas Savienības 
fondu līdzekļiem izmantot ledus haļļu renovācijai. 

 

  
II. Viedokļi  
 

230 

Par Saeimas darbu  
 

12 

Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas pieņemto likumu, atbilstoši kuram zvērinātiem 
tiesu izpildītājiem ir tiesības atņemt pilsoņiem kredītā iegādāto vienīgo mājokli, par kuru 
vēl šobrīd tiek maksāts bankas kredīts un kurš pēc noslēgtā hipotekārā līguma pieder bankai, 
nevis personai, pret kuru tiek vērsta parādu piedziņa. 
 
SIA FOREVERS izsaka pateicību politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijai par 
Latvijas darba devēja un nodokļu maksātāja aizstāvību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas nostāju 
atjaunojamās enerģijas jautājumos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par deputātes I.Mūrnieces (VL!-TB/LNNK) izteikumiem 
21.marta Saeimas sēdē saistībā ar represēto personu reabilitāciju. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētājas I.Mūrnieces un deputāta R.Dzintara (VL!-TB/LNNK) sniegtajām atbildēm, kā 
arī par deputāta R.Eigima (ZZS) darbu Saeimā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Hipotekāro un nebanku aizdevēju asociācija, Latvijas Nebanku kredītdevēju 
asociācija, SIA „ExpressCredit” un SIA „MCB Finance Latvia” izsaka viedokli par Ekonomikas 
ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem patērētāju kreditēšanu regulējošo normatīvo aktu 
pilnveidei, kas paredz arī gada procentu likmes un nokavējuma procentu ierobežošanu, kā 
arī līgumsodu aizliegšanu, un norāda, ka tādējādi tiek apdraudēta nozares ilgtspējīga 
darbība. 
 
Latvijas Transplantologu asociācija norāda, ka Veselības ministrijas publiskā projekta 
ziņojumā „Finanšu situācija veselības aprūpes jomā” nav ņemts vērā asociācijas aicinājums 
palielināt vīrushepatīta C terapijai nepieciešamo medikamentu kompensāciju līdz 100 
procentiem. 
 
Liepājas metalurgu arodbiedrība pauž viedokli par situāciju AS „Liepājas metalurgs” un 
izsaka vēlēšanos tikties ar augstākajām valsts amatpersonām, lai izskaidrotu savu viedokli 
un noskaidrotu valdības ieceres attiecībā uz atbalstu AS „Liepājas metalurgs”. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība aicina Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu 
iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām” paredzēt arī nevalstisko organizāciju 
ēku siltināšanu par Eiropas Savienības līdzekļiem. 
 
Aizsargu organizācija aicina valsts līmenī noteikt Aizsargu organizācijas, aizsarga un 
aizsardzes statusu, kā arī izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra 
noteikumos Nr.812 „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas 
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noteikumi”, lai sekmētu valsts drošības iestāžu un aizsargu sadarbību. 
 
Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas 
ziņojumu „Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē”, norādot, ka Ekonomikas ministrija 
tai izvirzītos uzdevumus veikusi formāli un tās sagatavotais dokuments nevar kalpot par 
pamatu situācijas risinājumam. 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija aicina valdību atbalstīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt Latvijā atvērtu, 
efektīvu informācijas apmaiņu un ielikt spēcīgus pamatus informācijas sabiedrībai. 
 
SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas 
centrs” kolektīvs izsaka viedokli par Latvijas Infektoloģijas centra reorganizāciju, kas tika 
veikta pirms gada, un norāda, ka atkal ieplānota kārtējā reorganizācija, kuras rezultāts būs 
šaura profila struktūrvienība - Aknu slimību centra un HIV/AIDS klīnika, kas palielinās 
administratīvo aparātu ar papildu struktūrvienību vadītājiem, prasīs papildu līdzekļus un 
morāli graus personāla un pacientu attieksmi pret Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcu un valsts veselības aprūpes sistēmu. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji pauž sašutumu par Tieslietu ministrijas priekšlikumiem 
sakarā ar dalītā īpašuma tiesiskā regulējuma problēmas risinājumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Cēsu novada pašvaldību saistībā ar lēmumu no 2014.gada 
noteikt nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā Cēsu vecpilsētā esošajām ēkām, ja 
tās netiek renovētas, kā arī par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izmantojumu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu 
arodskolu izveidei, par Labklājības ministrijas neapmierinošo darbu tā saucamo māmiņalgu 
jautājuma risināšanā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto atbildi par 
lietas izskatīšanas gaitu. 
 
Par situāciju valstī 27 
 
Latvijas Būvinženieru savienība izsaka viedokli par Ķemeru sanatorijas privatizāciju un 
norāda, ka jebkurā privatizācijas procesa stadijā ir jānodrošina atbilstoša ēkas uzturēšana 
un unikālā interjera saglabāšana. 
 
Latvijas Studentu apvienība norāda uz nepieņemamiem notikumiem Latvijas augstākās 
izglītības telpā, kuri saistīti ar augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu 
akreditācijas kārtību. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Latvijas dalību Eiropas monetārajā 
savienībā, atbalsta lata aizstāšanu ar eiro, minot, ka eiro ieviešana izlīdzinās robežas, 
pārvarēs attālumus, veicinās starptautisko sadarbību, un norādot, ka daudzas organizācijas 
joprojām manipulē ar valstij svarīgiem tautsaimniecības jautājumiem. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu par eiro ieviešanas atlikšanu līdz laikam, kad 
eiro ieviešanu atbalstīs tauta kā ekonomiski pamatotu pasākumu (10 384 paraksti). 
 
Nevalstisko organizāciju padome „Varavīksne” nosūta darba atskaites konferencē pieņemto 
rezolūciju, kurā pauž viedokli par ekonomisko situāciju valstī un aicina palielināt minimālo 
darba algu līdz 300 latiem mēnesī, atjaunot pensiju indeksāciju no 2013.gada 1.oktobra līdz 
40 latiem, atjaunot piemaksu pensionāriem par darba stāžu, aprēķināt patēriņa preču un 
pakalpojumu grozu saskaņā ar pašreizējām cenām. 
 
Biedrība „Murjāņu līga” pauž viedokli par sporta nozīmi un norāda, ka pēdējo gadu laikā nav 
veikti nekādi ieguldījumi Murjāņu Sporta ģimnāzijas attīstīšanai, lai gan ģimnāzijas audzēkņi 
ir labākie Latvijas sportisti.  
 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli par 16.marta un 9.maija nozīmi Latvijas 
iedzīvotājiem. 
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Talsu pensionāru biedrība aicina ieviest progresīvo nodokli, sākot ar 1000 - 1200 latu 
mēnešalgu, un samazināt ar nodokļiem neapliekamo algas minimumu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par divkopienu sabiedrību Latvijā, valsts politiku integrācijas 
jautājumos, valsts valodas lietošanu augstākās izglītības iestādēs, veselības aprūpes 
sistēmu, ceļu stāvokli posmā no Bērzkroga līdz Madonai. 
 
Citi viedokļi 
 

 
146 

Latvijas Pilsoniskā alianse un biedrība „Skalbes” izsaka viedokli saistībā ar finanšu resursu 
novirzīšanu sabiedrības līdzdalībai un atbalstam nākamajā plānošanas periodā struktūrfondu 
ietvarā. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs izsaka viedokli par vairākām problēmām, kas skar 
cilvēkus ar invaliditāti, piemēram, rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem, rindas pie 
speciālistiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par atlaidēm invalīdiem sabiedriskajā transportā un norāda, ka 
visu grupu invalīdiem vajadzētu nodrošināt iespēju braukt bez maksas. 
 
Aviācijas veterānu nodibinājums izsaka viedokli par bijušo karavīru tiesībām. 
 
Privātpersona pauž atbalstu Nacionālajai apvienībai „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” pašvaldību vēlēšanās. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” nostājai 
attiecībā uz politiski represēto personu loka paplašināšanu ar politiski represēto bērniem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par žurnālistu darbu, proti, ka tieši žurnālisti ir visvairāk 
atbildīgi par sabiedrības negatīvo attieksmi pret Saeimu un valdību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka būtu jānosaka atklāts balsojums Latvijas pilsoņiem 
pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, kā arī referendumos. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par eiro ieviešanu Latvijā, alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību un mežos izgāztiem atkritumiem. 

 

  
III. Sūdzības 
 

100 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona sūdzas par Saeimas Juridiskā biroja atbildes vēstuli un uzskata, kā tā nav 
sniegta pēc būtības. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

41 

Rīgas Būvniecības vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija sūdzas par Rīgas Būvniecības 
vidusskolas direktores J.Pulkstenes darbu un norāda uz vairākām problēmām skolas darba 
organizēšanā.  
 
Privātpersonas sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu saistībā ar nodokļu audita 
rezultātiem, kā arī par Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas sniegtajām 
atbildēm saistībā ar krimināllietas izmeklēšanu un fizisko personu datu izpaušanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts vides dienesta, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un 
tās pakļautībā esošo iestāžu bezdarbību attiecībā uz vides piesārņojumu Rīgas brīvostas 
teritorijā. 
 
Privātpersona sūdzas par Tiesībsarga biroja darbu saistībā ar atbildes sniegšanu. 
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Privātpersona sūdzas par Centrālo vēlēšanu komisiju saistībā ar to, ka mainīts vēlēšanu 
iecirknis, uz kuru tai jāiet balsot, un izvirzīto prasību personiski ierasties Centrālajā 
vēlēšanu komisijā ar iesniegumu, ja tā vēlas balsot citur. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru saistībā ar pensijas 
aprēķinu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīcību, 
nesniedzot atbalstu jaunietei sportistei un Rīgas domes amatpersonu rīcību saistībā ar 
palīdzību dzīvokļa īres jautājuma risināšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Raiskuma pagasta pašvaldību un Cēsu rajona policiju saistībā ar 
īpašuma atgūšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas lēmumu atteikt kriminālprocesa uzsākšanu, Rīgas Kurzemes iecirkņa inspektores 
J.Malkinas lēmumu noraidīt lūgumu atzīt personas par cietušajām krimināllietā, Kurzemes 
iecirkņa policiju saistībā ar krimināllietas izmeklēšanu. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi un uzskata, ka tiek pārkāptas 
cilvēktiesības, organizējot ieslodzītajiem īslaicīgos apmeklējumus, jo sarunas notiek caur 
stiklu pa telefonu un tiek noklausītas. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Jēkabpils vakara vidusskolas skolotāju, ar kuru skolniekiem ir konflikts 
sakarā ar mācīšanas metodēm, par Brasas cietuma administrāciju saistībā ar remontdarbu 
veikšanu un būvmateriālu izmantošanu, par Brasas cietuma ārstes terapeites S.P.Pļaviņas 
attieksmi pret ieslodzītajiem, par Daugavgrīvas cietuma administrāciju saistībā ar to, ka 
netiek nodrošināta iespēja noskatīties disku ar lekciju par islāmu, par Jelgavas cietuma 
administrāciju un dzīves apstākļiem Jelgavas cietumā, kā arī par dzīves apstākļiem Jēkabpils 
cietumā. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
9 

Privātpersona sūdzas par Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt tās 
pieteikumu par Rīgas domes lēmuma atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Cēsu prokuratūras uzraugošo prokuroru E.Kukarelu saistībā ar to, 
ka pārāk gausi tiek izskatīta krimināllieta par dzelzceļa sliežu zādzību zemnieku 
saimniecības „Vītoli” teritorijā. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātas notāres A.Liepnieces darbu saistībā ar īpašuma līguma 
sastādīšanu, jo rezultātā privātpersona īpašumu ir zaudējusi. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar administratīvā akta 
neatcelšanu, kā arī par to, ka tiek liegta lietas izskatīšana mutiski ar liecinieku piedalīšanos.  
 

 

Citas sūdzības 
 

49 

Privātpersona sūdzas par SIA QBS radioprogrammu, kas Rīgā un Liepājā tiek raidīta ar 
nosaukumu RETRO FM, un vērš uzmanību uz vairākiem iespējamiem likuma pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Super FM” un uzskata, ka uzņēmums pārkāpj Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumu, jo bez radioprogrammas nosaukuma uz radio displeja tiek 
norādīts arī dziesmas nosaukums un izpildītājs, bet līdz ar to var tikt apdraudēta satiksmes 
drošība.  
 
Privātpersona sūdzas par Babītē esošo daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, kuri 
neievēro Dzīvokļa īpašuma likumu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un Babītes pagasta 
pašvaldības lēmumus. 
 
Privātpersonas sūdzas par situāciju saistībā ar piecu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu 
Salaspilī, kur bijušais apsaimniekotājs „Enerģētiķis-33” nav norēķinājies ar SIA „Salaspils 
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siltums” par siltumenerģiju un rezultātā SIA „Salaspils siltums” draud atslēgt siltumpadevi. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ģertrūdes 31” sūdzas par kādas privātpersonas rīcību - vairāku 
tiesas procesu ierosināšanu saistībā ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par to , ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāmaksā zemes nomas 
maksa par zemi, kas atrodas zem attiecīgajām mājām, jo šo zemi iegādājušies 
privātīpašnieki un dzīvokļu īpašniekiem netiek dotas zemes pirmpirkuma tiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Latvijas Gāze” rīcību, proti, privātpersonas gāzes patēriņa 
palielināšanās iemeslu nepārbaudīšanu.  
 
Privātpersona sūdzas par SIA „LatRosTrans” iespējamām pretlikumīgām darbībām, bojājot 
privātpersonas īpašumu.  
 
Privātpersona sūdzas par to, ka pēc pārejas uz vecuma pensiju tai tiks atņemta piemaksa 
pie pensijas par invaliditāti. 
 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

22 

  
V. Dažādi iesniegumi 71 
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